Premiu de excelență - 90 de ani

Primăria oraşului Otopeni i-a premiat pe domnul Enoiu Ion și doamna Alexandra Manea pentru
împlinirea a 90 de ani. Diploma și placheta de onoare, împreună cu un premiu în valoare de
3.000 lei, au fost acordate într-un cadru festiv de primarul orașului Otopeni, în semn de
recunoaștere și apreciere.

Sunt Enoiu Ion în vârstă de 90 de ani și locuiesc în orașul Otopeni din 1952 până în prezent.
M-am născut în comuna Amărăști, județul Dolj. Am plecat din comuna unde m-am născut la
vârsta de 15 ani și am venit în București, unde m-am angajat la Fabrica de Bere (Bragadiru)
pentru a-mi câștiga existența. În această fabrică am lucrat până la vârsta de 21 de ani, când am
fost încorporat în armată. Am făcut stagiul militar timp de 3 ani, după care m-am reangajat în
armată, obținând gradul de subofițer M.A.N., activitate pe care am desfășurat-o până în 1980
când am ieșit la pensie.
Am fost căsătorit din data de 30 octombrie 1946, căsătorie în urma căreia au rezultat 4 copii, 3
băieți și 1 fată. Viața a decurs cu bune și rele.
În prezent locuiesc tot în Otopeni, cu fiica mea care are grijă de mine și de sănătatea mea.
Mulțumim domnului primar pentru premierea mea.
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Enoiu Ion

Ne-am hotărât să ne continuăm anii veții în comuna Otopeni, astfel ne-am cumpărat o casă cu
teren în anul 1970. Eu împreună cu soțul meu, Gheorghe, avem doi copii și cinci nepoți pe care
i-am crescut împreună.
Anul acesta la 6 ianuarie am împlinit 70 de ani de căsătorie. Tot anul acesta, eu, Manea
Alexandrina, am împlinit venerabila vârstă de 90 de ani, încă sănătoși și independenți.
Vrem să aducem mulțumiri domnului primar al orașului. Apreciem în mod deosebit deschiderea
și căldura pe care o arată în mod constant Primăria, având convingerea că și pe viitor
activitatea Primăriei se va desfășura la aceleași standarde. Vă mulțumim și vă rog să primiți
sincerele noastre felicitări și recunoștință pentru profesionalismul și responsabilitatea de care
dați dovadă.

Alexandrina Manea
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